
                 
        
Gerardo Estrada Martínez
Γεννήθηκε στο Καράκας τον Αύγουστο του 1980. Πραγματοποίησε σπουδές στο βιολί και τα

κρουστά στο Ωδείο “Emil Friedman” και  Juan José Landaeta στο Καράκας. Έχει πτυχίο με άριστα
στη  Διεύθυνση  Ορχήστρας  από  το   Royal  School  of  Music  of  London,  απόφοιτος  της  Σχολής
Διεύθυνσης Ορχήστρας “Maestro Navarro Lara” με βάση την Huelva της Ισπανίας, και του Κρατικού
Ωδείου  του  Μινσκ  στη  Λευκορωσία.  Μεταξύ  άλλων,  υπήρξε  μαθητής  των  μαέστρων  Rodolfo
Saglimbeni και Francisco Navarro Lara. Υπήρξε επίσης μέλος σε πολλές ορχήστρες στη Βενεζουέλα
ιδρύοντας πολλές μουσικές ομάδες, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Ήταν ο ιδρυτής και  για 4 χρόνια διευθυντής  της Μπολιβαριανής Κρατικής Ορχήστρας στην
επαρχία  του  Καραμπόμπο.  Με  αυτή  την  ορχήστρα  είχε  ένα  μακρύ  καλλιτεχνικό  πρόγραμμα,
πραγματοποιώντας συναυλίες στα πιο σημαντικά θέατρα της Βενεζουέλας ερμηνεύοντας ένα ποικίλο
ρεπερτόριο και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις διαφόρων ειδών, όπως η τελετή έναρξης της Serie del
Caribe 2006, ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός, την τελετή έναρξης του Copa América για παιδιά με
ειδικές  ανάγκες  και  το  Φεστιβάλ  Θρησκευτικής  Μουσικής  του  Καραμπόμπο,  διευθύνοντας  το
Réquiem του Andrew Lloyd Webber.

Έχει εμφανιστεί ως προσκεκλημένος μαέστρος σε διάφορες ορχήστρες στη Βενεζουέλα, από τις
οποίες ξεχωρίζουν οι παραστάσεις της Εθνικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βενεζουέλας και αυτή
της Δημοτικής Ορχήστρας του Καράκας με διακεκριμένους σολίστες διεθνούς φήμης. 

Έχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο της Μάχης του Καραμπόμπο στην 1η του τάξη, το μετάλλιο
του  μεγάλου  ταξιάρχη  Χουάν  Χοσέ  Μόρα,  και  ανακηρύχθηκε  διακεκριμένος  επισκέπτης  από  το
ΔήμοBarahona στη Δομινικανή Δημοκρατία. Επίσης, του απονεμήθηκε το χρυσό κουμπί του Royal
Academy of Music στη Βαλένθια της Ισπανίας. 

Διετέλεσε Γραμματέας Πολιτισμού της επαρχίας του Καραμπόμπο κατά την περίοδο 2006-2008.
Είναι  συνεργάτης  του  προγράμματος  διεθνούς  συνεργασίας  του  Royal  Academy  of  Music  στη
Βαλένθια της Ισπανίας, πραγματοποιώντας συμφωνίες αδελφοποίησης σε πολιτιστικά θέματα με τη
Βαλένσια της Βενεζουέλας. 

Συμμετείχε σε πολλά master classes σε διάφορες χώρες και με διάφορους μαέστρους. Επίσης,
ήταν καλεσμένος μαέστρος σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Ορχήστρα
της Λευκορωσίας (στην οποία είναι μόνιμος επίτημος καλεσμένος) και τη Συμφωνική Ορχήστρα της
πόλης  Mogilev της Λευκορωσίας. Επιπλέον, εμφανίστηκε με διάφορες ομάδες, όπως η Συμφωνική
Κρατική  Ορχήστρα  της  Λευκορωσίας,  η  Προεδρική  Συμφωνική  Ορχήστρα  της  Λευκορωσίας,  η
Ορχήστρα  του  Μουσικού  Κολεγίου  της  Τριερ  (Γερμανία),  η  Συμφωνική  Ορχήστρα  του  Κούρσο
(Περού),  η Συμφωνική Ορχήστρα του Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Νουέβο Λεόν (Μεξικό), την
Ορχήστρα  Tonkunstvereinigung  της  Βιέννης,  την  Ορχήστρα  Wallersee  Philarmonia(Σαλσβούργο,
Αυστρία),  τη  Φιλαρμονική  Ορχήστρα  της   Czsestochowa  (Πολωνία),  την  Κρατική  Συμφωνική
Ορχήστρα της Μόσχας (Ρωσία), την Ορχήστρα Avanti Crossover (Κύπρος), τη Συμφωνική Ορχήστρα
του Δούναβη (Ουγγαρία),  τη Συμφωνική Ορχήστρα της  Λισαβόνας (Πορτογαλία)  και  την Εθνική
Συμφωνική Ορχήστρα της Παραγουάης κλπ.



Διεύθυνε  για  πρώτη  φορά  στη  Λευκορωσία  πολλά  έργα  Βενεζουελανών  και  άλλων
λατινοαμερικάνων συνθετών, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της μουσικής κληρονομιάς της ηπείρου
του σε  μακρινές  χώρες.  Έχει  διευθύνει  τον  “Καρυοθραύστη”  του  Τσαϊκόφσκι  (Νοέμβρης  2013 –
Δεκέμβρης 2014) και τη “Ζιζέλ” από τον Adolph Adam (Μάρτιος 2014) στο Ακαδημαϊκό Μουσικό
Θέατρο  του  Μινσκ.  Ως  συνθέτης,  ο  Gerardo  Estrada  διαθέτει  έναν  εκτεταμένο  κατάλογο  από
συνθέσεις, που περιλαμβάνει συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, θρησκευτική μουσική κλπ, από
τις οποίες ξεχωρίζει το "Rapsodia Bicentenaria", η πρεμιέρα του οποίου πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ
της Λευκορωσίας στις 19 Απριλίου του 2010, με μεγάλη επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις τόσο εντός
όσο και εκτός της Βενεζουέλας.

Τους  μήνες  Σεπτέμβριο  και  Οκτώβριο  του  2014,  περιόδευσε  στη  Λατινική  Αμερική
διευθύνοντας  συναυλίες  με  την  Εθνική  Συμφωνική  Ορχήστρα  της  Δομινικανής  Δημοκρατίας  στο
Σάντο Ντομίνγκο, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λόχα στο Εκουαδόρ, τη Συμφωνική Ορχήστρα του
Δικτύου Μουσικής Εκπαίδευσης του Σαν Χουάν ντε Πάστο στην Κολομβία, όπου έδωσε επίσης ένα
σεμινάριο εξειδίκευσης στη διεύθυνση ορχήστρας και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντρε Ρίος στην
Παρανά, Αργεντινή. Επίσης, το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ήταν φιναλίστ για το Διεθνή Διαγωνισμό
για Διεύθυνση Ορχήστρας «Διαγωνισμός Διεύθυνσης Μαύρης Θάλασσας» στην Κωστάντζα, Ρουμανία
και νικητής του Βραβείου Ορχήστρας.

Το Μάιο του 2015 ανακηρύχθηκε νικητής στο βραβείο «Batuta de Oro»,  ξεχωρίζοντας ανάμεσα
σε  περισσότερους  από  80  μαέστρους  από  όλο  τον  κόσμο  στο  Διεθνή  Διαγωνισμό  Διεύθυνσης
Ορχήστρας 3.0 που διοργανώνεται σε συνεργασία με ιδρύματα της Ισπανίας και της Παραγουάης.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και  Μάρτιου,  2016 έκανε μια περιοδεία 6 συναυλιών στη Δομινικανή
Δημοκρατία μαζί με την Ορχήστρα Καπέλλα Σάντο Ντομίνγκο (η οποία δημιουργήθηκε κάτω από την
κηδεμονία του και  η οποία του ανήκει)  και  μαζί  με τις  σολίστ Ναταλί Πένια-Κόμας,  Εύα Μαρία
Σαντάνα και Έβελιν Πένια-Κόμας. Τον Μάρτιο διεύθυνε το Requiem του Αντονίν Ντβόρακ μαζί με
την Ορχήστρα και τη Χορωδία του Πανεπιστημίου του Μίνιο με διακεκριμένους Πορτογάλους σολίστ
σε  σημαντικά  φεστιβάλ  θρησκευτικής  μουσικής  στην  Κοΐμπρα,  Μπράγκα  και  Γκιμαράες
(Πορτογαλία).

Τον Αύγουστο του 2016 κατέκτησε τη δεύτερη θέση και  το Ειδικό Βραβείο Ορχήστρας στο
Διεθνή Διαγωνισμό Μαέστρων Ορχήστρας του Δούναβη στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Διευθυντής της Φιλαρμονικής της Λισαβόνας, Επίτιμος Διευθυντής
της  Συμφωνικής  Ορχήστρας  του Mogilev  (Λευκορωσία)  και  Κύριος  Προσκεκλημένος  Διευθυντής
Ορχήστρας της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοτηλεόρασης της Λευκορωσίας.


